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Os produtores brasileiros defendem a
adoção de salvaguardas às importações de
trigo, como a suspensão das li-
cenças automáticas para entra-
da do grão no mercado brasi-
leiro e a comprovação de com-
pra de volume equivalente de
produto nacional. A proposta
foi apresentada pelo presiden-
te da Organização das Coope-
rativas do Paraná (Ocepar),
João Paulo Koslovski, durante
audiência na Comissão de
agricultura, que discutiu nesta
terça-feira (29) a política agrí-
cola para o plantio de trigo na
safra 2012/13. 

Koslovski explicou que
as propostas surgiram nas reu-
niões entre a Ocepar e a Fede-
ração de Agricultura e Pecuá-
ria do Rio Grande do Sul (Far-
sul), Federação das Cooperati-
vas Agropecuárias do Rio
Grande do Sul (Fecoagro), Fe-
deração de Agricultura e Pe-
cuária do Paraná (Faep), Or-
ganização das Cooperativas
do Brasil (Ocepar) e a Secreta-
ria de Agricultura do Paraná.
A entidades propõem aumento
para 35% na alíquota da Tarifa
Externa Comum (TEC), que
incide sobre as importações de
trigo e derivados de países fo-
ra do Mercosul. 

Os produtores sugeriram
durante audiência que o preço
mínimo do trigo na próxima
safra passe dos atuais R$
477/tonelada para R$ 512/to-

nelada, no caso do cereal classe pão, tipo 1,
ajustado para as demais classes. Eles tam-
bém pedem a alocação de recursos para
operações com opções de venda, em volu-
mes e condições definidas antes do início do

plantio e vencimento até o fim do ano. 
Koslovski afirmou que o Brasil não

tem uma política para a triticultura, que
seja de longo prazo e possa reverter a de-
pendência histórica, que custa ao país US$

1,7 bilhão. Outra sugestão do setor é a re-
visão das normas do Mercosul em relação
ao trigo, a exemplo do que foi proposto
pelo governo brasileiro para o setor auto-
mobilístico e de laticínios. 

Propostas - Os parlamentares da
Comissão de Agricultura da Câmara dos
Deputados vão entregar, esta semana, ao
ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, as
propostas apresentadas pelos produtores pa-

ra a triticultura nacional. Entre os
principais pontos sugeridos pelos
agricultores estão a adoção de salva-
guardas às importações e a elevação
do preço mínimo. 

O assessor institucional da As-
sociação Brasileira da Indústria de
Trigo (Abitrigo), Reino Pécola Rae,
afirma que, neste período de final de
colheita, os moinhos suspendem as
compras para pressionar os preços.
Ele afirmou que a comercialização
está normal e que as compras são di-
luídas ao longo dos 12 meses do
ano. Reino Pécola explicou que
existe um excesso na produção na-
cional de trigo soft, adequado para
biscoitos, e oferta insuficiente do
cereal com maior força de glúten,
que é utilizado na panificação. 

Segundo ele, as lavouras de
trigo com maior teor de proteína
têm menor produtividade. O culti-
vo do cereal com menos força de
glúten apresenta maior rendimen-
to. O representante da Abitrigo
afirmou que a intervenção gover-
namental, nos anos 70, por meio da
pesquisa agropecuária e garantia

de preços, viabilizou a pro-
dução nacional.

Entidades querem salvaguardas às importações do cereal e a suspensão das licenças automáticas

Produtores cobram medidas
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Produtores brasileiros sugerem que preço mínimo do trigo (tipo 1) na próxima safra passe de R$ 477/tonelada para R$ 512/tonelada
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Secretário Nelson Barbosa diz que proposta prevê redução de alíquota somente sobre importação
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O Ministério da Fazenda
quer apresentar ainda neste ano
uma proposta para a redução da
alíquota interestadual do ICMS,
hoje em até 12%. A intenção é
acabar com o prejuízo do produto
nacional diante da guerra fiscal
entre os estados, que desoneram
as importações nos portos. “A
proposta que já está no Senado re-
duz a alíquota interestadual do
ICMS somente sobre a importa-
ção. E nós, dentro do Confaz,
Conselho dos Secretários Esta-
duais de Fazenda, estamos discu-
tindo uma proposta mais geral,
para todos os produtos”, diz o se-
cretário-executivo do Ministério
da Fazenda, Nelson Barbosa.

“Nós estamos estudando
uma redução dessa alíquota inte-
restadual, mudando a tributação

para mais no destino, onde foi fei-
ta a venda, do que onde foi feita a
produção. Isso diminui o espaço
para a guerra fiscal e tende a au-
mentar a arrecadação do ICMS”.
Segundo Barbosa, a competição
entre os estados, com desonera-
ções de ambos os lados, faz com
que todos arrecadem menos. 

“É uma lógica regional de
atrair mais importações para os
seus portos, de atrair mais receita
líquida. Só que, na prática, acaba
dando um incentivo maior ao pro-
duto importado do que ao produ-
zido no estado vizinho”. O secre-
tário disse que quando um impor-
tado recebe desconto de 9% no
ICMS no porto de um determina-
do estado, isso afeta diretamente a
competitividade do produto brasi-
leiro. “Na prática, isso significa
que aquele produto entrou por
aquele porto com uma taxa de
câmbio 9% mais baixa e acaba

gerando, então, uma diferença de
competitividade substancial com
o produto fabricado dentro do
próprio Brasil”.

A Fazenda tentará fechar a
nova proposta na próxima reunião
do Confaz, entre os dias 15 e 16
de dezembro, em São Paulo, para
depois apresentá-la ao público.
De acordo com Barbosa, a maio-
ria dos estados ganha com a mu-
dança. “E mesmo os estados que
inicialmente perdem um pouco de
arrecadação, no médio prazo eles
acabam ganhando, porque dimi-
nui a guerra fiscal, diminuem os
incentivos que eles têm que dar
para compensar incentivos que os
outros dão”. Na simulação do mi-
nistério, com a redução interesta-
dual do ICMS, 8 estados podem
sair perdendo: Santa Catarina,
São Paulo, Espírito Santo, Bahia,
Amazonas, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso e Goiás.

FIM DA GUERRA FISCAL 

Governo vai apresentar proposta

panorama
Concordata

Pedido de concordada feito
nesta terça-feira (29), nos Estados

Unidos, pela empresa aérea
American Airlines não afetará as

operações no Brasil, segundo
comunicado divulgado pela

companhia. Na nota, a American
Airlines informa que a concordata

não terá impacto jurídico nas
operações no Brasil e que a empresa

continuará a prestar o serviço de
transporte aéreo normalmente.

Segundo o texto, a American Airlines
está operando seus voos dentro da

programação, honrando suas
passagens e reservas como de

costume e, também, executando
reembolsos e trocas normalmente.
As companhias aéreas controladas

pela AMR - American Airlines,
American Eagle e

AmericanConnection - têm mais de
900 aviões que atuam em 260

aeroportos de mais de 50 países.
São cerca de 3,4 mil voos diários.

Pobreza

Comissão Econômica para
América Latina e o Caribe (Cepal)

afirma que a pobreza e a indigência
atingiram os níveis mais baixos dos

últimos 20 anos nos países da
região. Dados do Panorama Social

da América Latina 2011 indicam
que, entre 1990 e 2010, a taxa de

pobreza nos países latino-
americanos teve redução de 17

pontos percentuais, de 48,4% para
31,4% da população. Já a indigência

caiu 10,3 pontos percentuais,
baixando de 22,6% para 12,3% dos

habitantes. Para a Cepal, a
diminuição da pobreza está

relacionada ao aumento de renda
proveniente do trabalho. Programas

de transferência de renda dos
governos, como o brasileiro Bolsa
Família, tiveram uma contribuição
menor para redução da pobreza. A

Comissão estima que a taxa de
pobreza será de 30,4% da população

latino-americana este ano.

Inadimplência

Número de empresas brasileiras
que não honraram as dívidas subiu

0,4% no mês de outubro em relação
a setembro, segundo a empresa de

consultoria Serasa Experian. No
comparativo com o mesmo mês de

2010, a inadimplência nos negócios
aumentou 28%. No acumulado do

ano, considerando os meses de
janeiro a outubro, a alta chega a
17,2% ante o mesmo período do

ano anterior. Entre os itens
considerados no indicador, a maior

alta foi encontrada nas dívidas
com bancos, que subiram 3,2% de
um mês para o outro. Os protestos

tiveram elevação de 1%. Os
cheques devolvidos apresentaram

ligeira alta de 0,1%. O único grupo
em que houve queda na

inadimplência foram os débitos
não bancários (como com lojas

em geral e prestadoras de
serviços), que apresentaram uma

redução de 1,5%.

Redução causará pouco impacto
TAXA SELIC
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Possibilidade de queda da
taxa básica de juros, a Selic, hoje
(30), na reunião do Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom) do Ban-
co Central, terá pouco impacto
nas operações de crédito. Esta é a
avaliação da Associação Nacional
dos Executivos de Finanças, Ad-
ministração e Contabilidade (A-
nefac). Caso se confirme a expec-
tativa da Anefac e de analistas do
mercado financeiro de queda de
0,5 ponto percentual, de 11,5% pa-
ra 11% ao ano (a.a.), a taxa de ju-
ros do crédito pessoal oferecido
pelos bancos cairia de 65,92% a.a.
para 65,16% a.a., por exemplo.

Segundo a Anefac, não há
muita alteração para os consumi-
dores porque “existe um desloca-

mento muito grande entre a taxa
Selic e as taxas de juros cobradas
aos consumidores que, na média
da pessoa física, atingem 115,2%
ao ano, provocando uma variação
de mais de 900% entre as duas
pontas”. No caso da compra de
uma geladeira, por exemplo, com
preço à vista de R$ 1,5 mil, se fi-
nanciada em 12 meses, a redução
no total pago seria apenas R$ 4,64.
Ataxa de juros desse financiamen-
to passaria de 5,44% para 5,4% ao
mês e o valor total da compra fi-
nanciada cairia de R$ 2.081,56 pa-
ra R$ 2.076,93.

Este ano, depois de subir
1,75 ponto percentual até julho, o
BC mudou a estratégia e come-
çou a reduzir a taxa a partir de
agosto, devido aos desdobramen-
tos da crise da dívida na Europa e
às dificuldades de recuperação da

economia dos Estados Unidos.
Assim, apesar da inflação ainda
em alta, o Copom acredita que o
desaquecimento da economia
global gera efeitos no Brasil, co-
mo a redução das pressões infla-
cionárias. Nas duas últimas reu-
niões do Copom, em agosto e em
outubro, a taxa Selic caiu 0,5
ponto percentual de cada vez.

Reunião - O Copom ini-
ciou ontem à tarde e termina hoje
a última reunião de 2011 para dis-
cutir ajuste na Selic. O colegiado
de diretores do BC fará uma ava-
liação de todas as variáveis da
economia que possam influenciar
o controle da inflação, sem pre-
juízo do crescimento do país, e
definirá a taxa que vai vigorar nos
próximos 45 dias até a próxima
reunião do Copom.

TRIGO 

Intervenção do
governo, nos

anos 70, viabilizou
a produção nacional


